
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Programy szkoleniowe dla 

nauczycieli SpaceEU 
Kariery i umiejętności STEM dla 
przyszłości 

Wsparcie na rzecz młodej, 
kreatywnej i inkluzywnej 

europejskiej społeczności kosmicznej 

Program finansowany w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych 
i innowacji Horyzont 2020, umowa grantowa nr 821832. Treść niniejszego dokumentu 
odzwierciedla jedynie poglądy autora i nie przedstawia opinii Komisji Europejskiej (KE) ani 
Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA). Ani KE, ani REA nie 
odpowiadają za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. 
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Organizacja: European Schoolnet 

Grupa docelowa: Nauczyciele pracujący w szkołach średnich 

Tryb: Stacjonarny, online 

Opis kursu 

Cele kursu 
Niniejszy program szkoleniowy powstał w ramach projektu spaceEU. Wielu nauczycieli z 

całej Europy chciałoby wzbogacić spełniane przez nich funkcje o rolę doradcy 

zawodowego. Aby się z niej wywiązać, muszą być świadomi obecnych i przyszłych możliwości 

zawodowych związanych ze STEM w różnych branżach, zwłaszcza w przemyśle. Celem 

szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi powiązanymi ze STEM i z przestrzenią 

kosmiczną możliwościami zawodowymi, ze szczególną uwagą poświęconą zawodom 

przyszłości, które obecni uczniowie – przyszli pracownicy – będą mogli wykonywać w 

najbliższych latach i dziesięcioleciach. 

Grafik warsztatów (struktura i czas trwania) 
• Wprowadzenie – cel warsztatów i błędne przekonania związane ze STEM i z eksploracją 

kosmiczną (~3 min) 

• Przegląd projektów/stron uczestniczących w warsztatach (~3-5 min)  

• Wyjaśnienie struktury warsztatów (~2 min) 

• Praca w grupach (~35 min): 

- Krok 1: Uczestnicy dzielą się na grupy 4-5-osobowe (~2 min) 

- Krok 2: Uczestnicy wybierają materiał (lub materiały) z 3 zalecanych źródeł 

informacji, by wyszukać ścieżkę kariery odpowiadającą nauczanemu przez nich 

przedmiotowi/przedmiotom (~8 min) 

- Krok 3: Uczestnicy zastanawiają się nad rodzajem umiejętności potrzebnych do 

odniesienia sukcesu w wybranej karierze i zapisują je na arkuszu (~10 min) 



spaceEU Course Description and Resources 
STEM Careers and Skills of the Future 

3 

 

- Krok 4: Uczestnicy omawiają w grupach działania, które mogą pomóc uczniom w 

nabyciu tych umiejętności w ramach prowadzonych przez nich zajęć (~13 min) 

- (Dodatkowo) Krok 5: Uczestnicy dzielą się z pozostałymi grupami najciekawszymi 

elementami wybranego profilu kariery – jeżeli wystarczy czasu 

• Podsumowanie (~2 min) 

Ćwiczenia z instruktorem 
(Zadanie wykonywane przez prowadzącego warsztaty) 

• Krótkie wprowadzenie do tematu karier STEM i powiązanych z tymi zawodami błędnymi 

przekonaniami 

• Moderacja pracy w grupach. 

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania 
(Zadania, które uczestnicy powinni wykonać samodzielnie) 

• Uczestnicy zostaną poproszeni o wybranie arkuszy kariery wśród dostępnych 

materiałów zapewnianych przez następujące projekty: spaceEU, Space Awareness, TIWI 

i STEM Alliance. 

Ćwiczenia grupowe  
(Zadania, które uczestnicy powinni wykonać w grupach)  

Uczestnicy będą pracować w grupach nad wybraniem najciekawszych z proponowanych 

zasobów oraz materiałów, które ich zdaniem będą najbardziej atrakcyjne dla uczniów w 

kontekście pozyskiwania informacji zawodowych (profile kariery) oraz dzielą się z grupą 

wyciągniętymi wnioskami i możliwościami rozwoju umiejętności uczniów pod kątem danego 

profilu. 
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Materiały 
• STEM Alliance: webinaria z udziałem osób pracujących w branżach STEM 

http://www.stemalliance.eu/webinars i arkusze kariery powiązane z profilami kariery 

mówców. 

• SpaceEU/Space Awareness: Centrum Kariery http://www.space-

awareness.org/en/careers/ 

• TIWI: Arkusze kariery i wzory do naśladowania z dziedziny TIK 

http://tiwi.eun.org/category/career-materials/ 

Inne powiązane projekty / Zasoby: 

• Zestaw Kariery STEM (STEM Learning UK) 

• Zestaw dla szkół Hypatia (projekt Hypatia) 

• Profile karier (Siemens) 

http://www.stemalliance.eu/webinars
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://www.space-awareness.org/en/careers/
http://tiwi.eun.org/category/career-materials/
https://www.stem.org.uk/resources/collection/103798/stem-careers-toolkit
https://www.stem.org.uk/resources/
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=18234
http://www.hypatiaproject.eu/
https://www.siemensstemday.com/educators/career-profiles
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